
ДОГОВІР 

про спільну діяльність 
 

м. Мелітополь                                                    

                   

Управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області 

(далі — УMC MMP ЗО) в особі начальника управління Жорняка Андрія 

Миколайовича, яке діє на підставі Положення, з одного боку  та  Таврійський 

державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (далі – ТДАТУ), 

що діє на підставі Статуту в особі ректора Кюрчева Володимира Миколайовича з 

іншого боку,  уклали  цей договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Предметом договору є співробітництво між УMC MMP ЗО та ТДАТУ. Сторони 

встановлюють предметом даного договору спільну діяльність та співпрацю УMC  

MMP ЗО i ТДАТУ, з метою забезпечення реалізації Закону України «Про фізичну 

культуру та спорт» та ПОЛОЖЕННЯ управління молоді та спорту Мелітопольської 

міської ради. 
 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ CTOPIH 
 

2.1 УMC MMP ЗО зобов'язується: 

 

2.1.1 Надавати безкоштовні інформаційні та консультативні послуги студентам та 

викладачам ТДАТУ. 

2.1.2 Надавати методичну допомогу ТДАТУ з питань спортивної та фізкультурно-

оздоровчої роботи. 

2.1.3 Допомагати в організації спортивних заходів (свят, зустрічей, змагань). 

2.1.4 Забезпечувати висвітлення співробітництва УMC MMP ЗО i ТДАТУ в засобах 

масової інформації. 

2.1.5 Направляти кваліфікованих спеціалістів з числа штатних працівників 

підпорядкованих структурних підрозділів УMC MMP ЗО для організації спортивно- 

масової роботи в університеті 

2.1.6 Здійснювати контроль за діяльністю тренерів, тренувальних занять. 
2.1.7 Забезпечувати взаємодію тренерів-викладачів зі студентами закладу вищої 

освіти, викладачами з фізичної культури та адміністрацією ТДАТУ. 

2.1.8 Забезпечувати використання стадіону «Спартак ім. О.Олексенка» для 

проведення навчально-тренувальних занять студентів ТДАТУ. 
 

2.2 Університет зобов’язується: 

 

2.2.1 Забезпечувати спортивну базу університету для проведення навчально- 

тренувальної роботи та спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів (свят, 
змагань, зустрічей i т.д.). 



3. ВИКОНАННЯ CTOPIH 

3.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань по цьому Договору відповідно до чинного законодавства. Спірні питання 

щодо виконання обов’язків по цьому Договору розділяє Комісія, сформована 

Сторонами з рівного числа представників сторін, у разі недосягнення згоди щодо 

спірних питань, вони вирішуються — у порядку відповідно чинного законодавства 

України. 

 

4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1 Цей договір може бути змінено у разі прийняття нормативно-правових актів, 

що вимагають зміни характеру стосунків між сторонами, а також за взаємною згодою 

сторін. 

4.2 Даний договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, один знаходиться у УMC MMP ЗО, другий – у ТДАТУ. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом 2018-

2020 навчальних років.  

 

Відповідальними виконавцями призначаються: 

в.о. завідувача кафедри В.Н. Газаєв,  

к.пед.н., старший викладач М.В. Верховська,  

старший викладач О.І. Мілаєв,  

старший викладач В.В. Артеменко,  

старший викладач О.С. Нестеров,  

викладач А.К. Абдуллаєв,  

викладач С.І. Кубрак,  

викладач Єфремов А.С. 
 

 
 

Управління молоді та спорту 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 
 

Таврійський державний 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

72309, м. Мелітополь, 

вул. Героїв України, 33/1 

       

 

агротехнологічний університет імені 

Дмитра Моторного 

72312, Запорізька область 

м. Мелітополь, 
пр-т Б.Хмельницького,18 

 



 

 


